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kere enn i dag, og distriktspolitiske 
virkemidler brukes for å hindre 
innfl ytting til pressområder. Dette til 
sammen gir mangel på arbeidskraft i 
byene og derav brukbar lønn for 
arbeidsfolk. 

Det virker som Brox tar det for gitt at 
det vil være svært vanskelig å oppnå 
særlig grad av fagorganisering blant 
arbeidsinnvandrere. Derfor er 
fagbevegelsens linje med å la 
arbeidsinnvandrere komme til 
Norge, men med alle midler jobbe for 
at de skal få norske lønns- og arbeids-
vilkår feil. 

Bare sterkere begrensning på 
innvandring og bedre distrikts-
politikk kan berge lønna. Mitt 
spørsmål til Brox er: Hva betyr etter 
ditt syn fagbevegelsens styrke og 
kampkraft for fordeling av verdi-
skapingen i et kapitalistisk system i 
forhold til mangel på arbeidskraft?  

Finnes det systematiske oppsumme-
ringer av historiske erfaringer? Hvis 

det er historikere eller andre som har 
noen mening om disse spørsmålene, 
så hadde det også vært interessant.

Helge G. Galtrud,
Lillehammer

helge.galtrud@lillehammer.kommune.no

Virkemiddel:
solidaransvar
FAGBEVEGELSE
Jonas Bals

Geir Christensen, medlem i Rødt og 
LO, hevder i Klassekampen 28. juli at 
den rødgrønne regjeringen ikke har 
gitt «misfornøyde arbeidsfolk» andre 
virkemidler i kampen mot sosial 
dumping enn «noen bestemmelser i 
Arbeidsmiljøloven for sju år siden».

Jeg kan ikke nekte Christensen å 
være misfornøyd, men begrunnelsen 
for misnøyen er nærmest absurd, og 
kan ikke få stå uimotsagt. De siste 
årene har den rødgrønne regjeringen 
gjennom fl ere handlingsplaner mot 
sosial dumping gjennomført en 
rekke tiltak med betydelig effekt. 
Jeg vil særlig fremheve ett av dem: 
Solidaransvar for lønn og ferie-
penger.

I Oslo Bygningsarbeiderforening 
har vi siden 2007 organisert fl ere 
tusen arbeidsinnvandrere, og vi har 
bistått fl ere hundre av dem i å kreve 
arbeidsgiverne sine for utestående 
lønn og feriepenger. Til sammen har 
vi drevet inn gudene veit hvor mange 
millioner kroner. 

Lenge var dette en svært møysomme-
lig prosess, der det bokstavelig talt 
kunne gå år og dag før arbeiderne 
fi kk ut det de hadde krav på. Ofte 
fi kk de ikke det engang, fordi 
tidsfristene for lengst var løpt ut. 

Vi opplevde også at mange entre-

prenører så gjennom fi ngrene med 
hva slags underleverandører de 
hadde på prosjektene sine, og møtte 
de samme halv- og helkriminelle 
konkursrytterne på den ene plassen 
etter den andre. Det endte ikke 
sjelden opp med at det var felles-
skapet, i form av statens Lønns-
garantifond, som måtte betale lønna.

Med solidaransvar forandra dette 
seg: Ansvarsforholdene entreprenø-
rene hadde gjort sitt beste for å 
pulverisere, gjenoppsto. Med 
solidaransvar hefter alle ledd opp til 
hovedentreprenøren for lønn og 
feriepenger i tråd med allmenngjort 
minstelønn, og betalingsfristen er 
kort. Det fi nnes ingen nåløyer i loven 
som gjør det mulig å krype unna 
eller trenere seg vekk fra ansvaret. 
Solidaransvar har kort sagt sikret 
arbeiderne bedre inndrivelsesmulig-
heter, og fungert svært disiplineren-
de på byggenæringa.

For å foregripe eventuelle innsigel-
ser om at jeg skulle skrive dette fordi 
jeg selv er medlem av Arbeiderpar-
tiet: Det forholder seg faktisk 
motsatt. For meg var det å ha en 
regjering som tar problematikken 
med sosial dumping på høyeste alvor, 
og som gjennomfører kraftige tiltak 
der det trengs, en avgjørende grunn 
til å melde seg inn.

At det så også fi nnes anledninger 
for misnøye og uenighet, som tilfellet 
er med vikarbyrådirektivet, for så 
være. Og selv her fi nnes det nå 
handlingsrom for misfornøyde 
arbeidsfolk: Tariffavtaler og lovverk 
byr nå på en rekke nye virkemidler, 
som vi må lære oss å bruke i kampen 
mot utleie av arbeidskraft og sosial 
dumping.

Jonas Bals,
LO- og Ap-medlem

jonasbals@gmail.com

Tett på fersk 
erfaring
LEDERLØNNINGER
Oluf Olsen

Økningen av lederlønningene i 
selskap der staten er stor eier, har 
vært kritisert i lang tid. Det er gitt 
inntrykk av at de rødgrønne ønsker å 
ordne opp, men resultatene har til nå 
uteblitt – for å si det mildt. Styrene i 
selskapene har vært immune mot å 
rette seg etter signaler og de rådende 
oppfatningene i opinionen.  

Næringsminister Trond Giske har, 
i håp om å rette opp, innkalt 
styre lederne i de aktuelle selska-
pene til et møte 23. august. Formålet 
med dette møtet er å få kontroll 
med de stadig galopperende leder-
lønningene i de stats dominerte 
selskapene. Dette kan bli en kre-
vende oppgave. 

Jeg vil derfor gi næringsministeren 
følgende råd som forberedelse til 
dette møtet: Ta kontakt med dine 
seniorvenner i partiet og fagbevegel-
sen som er eller har vært med i de 
aktuelle styrene. De bør kjenne 
saksfeltet godt. 

Videre bør ministeren drøfte dette 
i regjeringen. Der har han stats-
rådskolleger som har fersk erfaring 
fra de styrene som har bevilget feite 
lønnstillegg, opsjoner og astrono-
miske pensjonsavtaler. Her er det 
mye god og fersk erfaring fra styre-
behandlingen av slike saker.

Oluf Olsen
olufol@gmail.com

RØDGRØNT 
VEIVALG
Hans Prestbakmo

I Klassekampen 24. juli har Aps 
partisekretær Raymond Johansen 
en kronikk med tittelen «Vi vil ta 
Norge videre».

Teksten trekker fram ulike 
forhold ved vårt samfunn, og er en 
del skryt av hva den rødgrønne 
regjeringen har fått til og står for.

Frihet, vekst, velferd og arbeids-
plasser står sentralt i innlegget. Det 
stilles få spørsmål ved hva vår 
grenselause frihet og vekst betyr for 
andre mennesker, naturen og ikke 
minst for våre barnebarn. Det 
nevnes ikke at mye av vår vekst og 
velferd bygger på billig arbeidskraft 
og utbytting av den fattige verden. 
Vi godtar at fattige mennesker 
utnyttes for at vi skal få billige varer, 
mer vekst og frihet.

Et sentralt spørsmål her er: Meiner 
Ap og regjeringen det er bærekraftig 
politikk å pumpe opp all olje og gass 
som har ligget i jordskorpa i millio-
ner av år, i løpet av tre til fi re genera-
sjoner? Har ikke våre barnebarn 
krav på noe av disse ressursene?

Vårt store forbruk av fossil energi 
på alle felt i samfunnet medfører 
som kjent store utslipp av CO2 og 
andre klimagasser til atmosfæren. 
Det varmer opp kloden, og fører til at 
isen i Arktis og Antarktis smelter, og 
havet stiger. Og isen på Grønland 
smelter nå langt hurtigere en 
beregnet, ifølge forskere fra Nasa.

Hva om metan 
(CH4) som er 
lagret i Arktis og 
i havbotn, bobler 
fram når tempe-
raturen stiger? 
Metan er en langt 
mer effektiv 
klimagass enn CO2.

Hva med klimaforliket der regje-
ringspartiene går inn for 30 prosent 
reduksjon av klimagassutslippene 
på heimebane innen 2020 i forhold til 
1990. Trur de på det, eller er det bare 
en bløff?

Tilsier ikke dette at alle ønsker om 
eventuell olje- og gassaktivitet 
utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja 
og i Barentshavet må legges bort?

Skal målet til FNs klimapanel om 

temperaturstigning på maks to 
grader kunne nås, må olje og gass 
fases ut som energikilde snarest. 
Hvordan kan den norske stat 
gjennom Statoil satse på utvinning 
av olje fra tjæresand og skifer i 
Canada og USA når det medfører 
store utslipp av klimagasser og 
rasering av urfolks bruksområder og 
natur?

Vår vekst og vårt forbruk medfører 
rovdrift på natur og biologisk 
mangfold. Urørt natur og arter 
forsvinner i et tempo som aldri før i 
samband med avskoging, ørken-
spredning og tap av matjord.

Mer lokalt hos oss skjer dette 
blant annet i forbindelse med 
gigantiske overføringslinjer, kraft-
utbygginger, vindmølleparker, ulike 
veger, olje- og gassinstallasjoner til 
havs, militære skyte- og øvingsfelt, 
fl yaktivitet, fritidsbebyggelse og 
forurensing med mer. 

Hva med naturen og mangfoldet i 
den om vi fortsetter i samme tempo 
som våre politiske partier i dag 
legger opp til? 

Forskere og mange tegn i naturen 
peker på at dagens utvikling går mot 
ei temperaturstigning på tre til seks 
grader innen utgangen av århun-
dret. Ingen kan eksakt si hva dette 
betyr, men det kan i verste fall 
medføre store konsekvenser for 
menneskene og det øvrige livet på 
kloden. 

Hva med føre var-prinsippet? Er 
det ikke på tide at politikerne og vi 
andre våkner fra likegyldighets-
søvnen og snur utviklinga i bære-
kraftig lei?

Vi har ingen tid å miste, av hensyn 
til våre barnebarn.

I forbindelse med valget i 2013 er de 
momentene partisekretær Raymond 
Johansen tar opp, ei videreføring av 
dagens politikk og har liten betyd-
ning for konkrete løsninger av krisa 
som kan ramme våre barnebarn og 
mye av livet på jorda dersom vi ikke 
legger om kursen. 

Det stortinget som velges i 2013 
må ta inn over seg de kriser som 
truer og handle ut fra føre var- 
prinsippet og tenke langsiktig, ikke 
bare på fi re års sikt. Det er viktig at 
de politiske partiene og aktuelle 
stortingskandidater gir uttrykk for 
sitt syn på klima- og miljøspørsmå-
lene og hvordan de vil løyse dem i 
god tid før valget.

Hans Prestbakmo,
medlem, Besteforeldrenes klimaaksjon

han-pr@online.no

Ta Norge videre hvor?

Klassekampen 24. juli

«Det stortinget som vel-
ges i 2013 må handle ut 
fra føre var-prinsippet»


